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Hovedmål I 
 

En synlig og aktiv organisasjon  

 

Viktige elementer for å nå målet: 

• Arbeide for at NSF Student er det naturlige valget for alle sykepleierstudenter, og at 
dekningsgraden skal være minst 90 %  
 

• Delta aktivt i debatter som omhandler sykepleierutdanningen og annet som er 
relevant for NSF Students medlemmer  
 

• Være synlig for sykepleierstudentene på alle studiesteder som tilbyr 
sykepleierutdanning  
 

• Holde en dialog mellom Studentstyret, fylkesrepresentanter og lokallag om 
informasjon og oppdateringer på hva Studentstyret arbeider med  
 

• Tilby tillitsvalgtopplæring til fylkesrepresentanter og lokallagsledere  
 

• Gjennomføre tillitsvalgtssamling for lokale tillitsvalgte, to ganger i året  

• Skape og bidra til å gjennomføre aktiviteter som synliggjør NSF Student lokalt og 
nasjonalt  

• Gjennomføre et lokalt arrangement i forbindelse med studiestart i lokallagene  

• Samarbeide med Røde Kors Ungdom om kursing av sykepleierstudenter angående 
seksuell helse.  

• Ivareta en aktiv og synlig rolle i relevante internasjonale fora og organisasjoner, 
eksempelvis ICN, ENSA og NSSK.  

• Studentstyremedlemmene skal være tydelig tilgjengelige for lokallagene de har 
ansvar for og deres virke  

• Studentstyret skal sikre at skoledelegatene får en innføring om årsmøtet i forkant av 

årsmøtet.  

• Jobbe for at NSF Students politikk gjøres kjent ved alle sykepleiefaglige studiesteder  

• Skrive et dokument som utdyper NSF Students politiske plattform med 
argumenterende tekst  

• NSF-student skal kartlegge hvilke organisasjoner/foreninger på 

utdanningsinstitusjoner som arbeider med TPS. Deretter se hvilke muligheter vi har 

for samarbeid ned disse organisasjonene.  

  



Hovedmål II 

 

Arbeide for kvalitet i utdanningen  

 

Viktige elementer for å nå målet: 

• Påvirke myndighetene og utdanningsinstitusjonene til å styrke kvaliteten på 
sykepleierutdanningen. Dette skal oppnås ved å, men begrenses ikke til:  

o Benytte valgåret til å sette sykepleieutdanningen på politisk dagsorden.  

o Følge opp Meld. St. 16. Kultur for kvalitet i utdanning.  

o Arbeide for krav til veilederkompetanse i tråd med praksisprosjektets rapport  

o Påvirke finansieringsmodellen, slik at ressursene følger studenten i praksis  

o Arbeide for at NOKUT får et utvidet mandat til å sanksjonere ved brudd på 
avtaler mellom studieinstitusjoner og praksisfeltet  

o Følge opp arbeidet med nytt styringsverktøy for helse- og 
sosialfag/sykepleierutdanningen 

o Arbeide for at kvalitetsindikatorene foreslått i praksisprosjektet blir 
implementert  

o Sikre oppfølgingsarbeid tilknyttet nasjonale eksamener  

o Arbeide for nasjonale sluttkompetansebeskrivelser  

o Følge opp arbeidet med nytt styringsverktøy for helse- og 
sosialfag/sykepleierutdanningen  

 

• Utarbeide en rapport som dokumenterer forskjellene i sykepleierutdanningen ved de 

ulike utdanningsinstitusjonene.  

 

• Studentkontoret skal innhente informasjon om hvor mange studenter som får 

medhold i klage om formelle veil ved stryk i praksis og likevel får medfølgende 

forsinket studieprogresjon. Studentkontoret skal undersøke hvor lang forsinkelse 

studentene får. De innhentede dataene skal brukes til å styrke NSF Students 

gjennomslagskraft relatert til studentenes rettsikkerhet.    

 

• NSF Student krev en oppjustering av sykepleierutdanningens kategorisering.  

 

• Studentkontoret skal innhente informasjon om hvor mange studenter som får 

medhold i klage om formelle veil ved stryk i praksis og likevel får medfølgende 

forsinket studieprogresjon. Studentkontoret skal undersøke hvor lang forsinkelse 

studentene får  



Hovedmål III  

 

En tilpasningsdyktig organisasjon  

 

Viktige elementer for å nå målet: 

• Studentstyret skal konsekvensutrede kostnader knyttet til at avtroppende 

fylkesrepresentanter deltar på Årsmøtet. Studentstyret skal videre søke om midler til 

dette.  

 

• NSF Student skal være representert i NSFs prosjektarbeid angående 

omorganisering. Studentstyret gis myndighet til å velge NSF Students representant 

 

• Studentstyret skal jobbe for å innføre at: 

1. Leder og nestleder kan stille til gjenvalg én ytterligere valgperiode opptil et år 

etter endt utdanning.       

2. Avtroppende fylkesrepresentanter skal kunne delta på Årsmøtet slik at årsmøtet 

kan fungere som en overlappsperiode for avtroppende og påtroppende 

fylkesrepresentanter.  

3. Avtroppende fylkesrepresentanter deltar på årsmøtet med observatørrettigheter 

(tale- og forslagsrett) sammen med påtroppende fylkesrepresentanter med fulle 

rettigheter(tale-, forslags- og stemmerett) 

4. Studentstyret får myndighet til å velge NSF Students representanter til NSFs 

prosjektarbeid angående omorganisering 

5. Nominasjonskomiteen skal delta på alle fylkessamlinger som avholdes 

6. Studentstyret skal utrede behovet for en undersøkelse som ser på muligheter for 

å endre NSF Student organisatorisk. Undersøkelsen skal utføres av en 

arbeidsgruppe bestående av relevante eksterne aktører fra organisasjoner som 

NSF Student samarbeider med 

7. NSF Student skal være representert i NSFs prosjektarbeid angående 

omorganisering. Studentstyret gis myndighet til å velge NSF Students 

representant 

8. Studentstyret skal konsekvensutrede kostnader i forbindelse med søking om 

midler for at avtroppende fylkesrepresentanter kan delta på årsmøtet.) 

 

. 


